
โครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

1. หลักการและเหตุผล 

ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการดําเนินงานซึ่งเนนการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอย 
ในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต โดยเนนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนําการผลิต นําไปสูการ
จัดการสินคาเกษตรสูสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน สรางเสถียรภาพของราคาสินคาเกษตรไดอยางมั่นคงในอนาคต 
ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเปนเจาของพ้ืนที่และรวมกันดําเนินการบริหารจัดการการผลิต ทั้งนี้ การ
กําหนดพื้นที่เปาหมายของเกษตรแปลงใหญ ดําเนินการในพื้นที่ตางๆ เชน พ้ืนที่ในเขตชลประทาน พื้นที่ปฏิรูป
ที่ดิน พ้ืนที่ในเขตสหกรณนิคม และพื้นที่เกษตรทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญจะรวมกันกําหนดเปาหมาย
การผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชน
แบบประชารัฐ การปรับระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ จะกอใหเกิดความรวมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือ
องคกรเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการดําเนินกิจกรรมที่ใกลเคยีงกันหรือติดตอกันเปนแปลงใหญทําใหเกิดขนาดเศรษฐกิจ
ที่ใหญข้ึน (Economy of Scale)  

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งมีภารกิจในการสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร และเพ่ิมรายไดของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร จัดทําโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ที่มีการบริหารจัดการรวมกัน ใหเกษตรกรเปน
ศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิตเพ่ือรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี 
ราคาถูก และการใชเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เชน เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพ่ือลดตนทุน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนการจัดการดานการตลาด ชวยพัฒนาเกษตรกรใหมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพ สูการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรตามความตองการตลาด 
ดวยการบูรณาการทุกภาคสวน โดยหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก เปนการเพ่ิมอํานาจ
การตอรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ตลอดโซอุปทาน  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมทําการผลิตสินคาเกษตร ดานสินคาพืช ปศุสัตว และ
ประมง มีการบริหารจัดการรวมกัน เพ่ือใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน 

2.2 เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมข้ึน รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 

3.1 เปาหมายการดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตร 
3.1.1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต แปลงใหญสินคาเกษตรดานพืช (ไมรวมนาแปลงใหญ)     

ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จํานวน 1,853 แปลง ประกอบดวย 
1) แปลงใหญป 2560 จํานวน 737 แปลง 
2) แปลงใหญป 2561 จํานวน 607 แปลง 
3) แปลงใหญป 2562 จํานวน 509 แปลง 

แบบฟอรมที่ 1 
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3.1.2 สงเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
โดยแตละประเภท มีความหมาย ดังนี ้

แปลงใหญ ป 2560 หมายถึง แปลงใหญท่ีเริ่มดําเนินการในป 2560 โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด และไดแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบกอนวันที่ 
22 สิงหาคม 2560 

แปลงใหญ ป 2561 หมายถึง 
- แปลงใหญที่ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด

ในป 2560 แตไดแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ หลังวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
- แปลงใหญท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไข

ปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) และมีขอมูลในระบบ bigfarm60.doae.go.th 
ณ วันที่ 3 กันยายน 2561  

แปลงใหญ  ป 2562 หมายถึง แปลงท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดสํารวจวามีศักยภาพในการ
ดําเนินการแบบแปลงใหญ และพรอมโดยจะเริ่มดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการในรูปแบบ
แปลงใหญ  ในปงบประมาณ 2562 (รับรองไดภายใน 31 ธันวาคม 2561)  

เงื่อนไขในการเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีดังนี ้
1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุม เขารวมดําเนินการ โดยเปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน 

แปลงไมจําเปนตองอยูติดกันเปนผืนเดียว แตควรอยูภายในชุมชนที่ใกลเคียงกัน  
2) ขนาดพ้ืนท่ีและจํานวนเกษตรกร จําแนกเปน 3 ประเภทสินคา ดังนี ้

ขาว พืชไร ปาลมน้ํามัน และยางพารา มีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร และเกษตรกรสมัครใจ
เขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 

ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืนๆ มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือ 
เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 

ประมง ปศสุัตว ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร   
หรือเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 
   - โค ๑ ตัว    เทากับ ๐.๖๕ หนวย  
   - กระบือ 1 ตัว    เทากับ ๐.๗๐ หนวย  
   - แพะ แกะ ๑ ตัว   เทากับ ๐.๑๐ หนวย   
   - สัตวปก ๑ ตัว    เทากับ ๐.๐๑ หนวย  
   - ผึ้งพันธุ/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รัง เทากับ 0.6 หนวย 
   - จิ้งหรีด 1 บอ    เทากับ 0.6 หนวย 

3.2 สถานที่ดําเนินการ 77 จังหวัด และรายละเอียดชนิดสินคา  

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

4.1 การบริหารจัดการแปลงใหญ 

4.1.1 การวิเคราะหจัดทําแผนและการจัดเก็บขอมูล 
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ ดังนี ้
4.1.1.1 การประชาสัมพันธ ชี้แจงเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชน ความสําคัญและ

วิธีการดําเนินงานของโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
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4.1.1.2 การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห เพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการ
วิเคราะห เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ 
การตลาด และการบริหารจัดการ 

4 .1 .1 .3 การจัดเก็บข อมู ล โดยจัดทํ าทะเบี ยนสมาชิ กและบันทึ กขอมู ลระบบ 
bigfarm60.doae.go.th 

1) แปลงใหญ ป 2560 รวมกับทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก 
- ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  
- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปท่ีผานมา  

ในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตที่ได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  
- ปรับปรุงขอมูลในระบบ   

2) แปลงใหญ ป 2561 รวมกับทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก   
- ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  
- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปท่ีผานมา  

ในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตที่ได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  
- ปรับปรุงขอมูลในระบบ   

3) แปลงใหญป 2562 
- จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิก รวบรวมขอมูลพื้นฐานของสมาชิกที่สมัครใจเขารวม

โครงการใหครบถวนตามเงื่อนไขในการดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ 
- เปดแปลงและบันทึกขอมูลสมาชิกในระบบใหครบถวน เมื่อผานการรับรองจาก

คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
COO) แลว 

หมายเหตุ  
1) การจัดทําขอมูลพื้นฐานของสมาชิก ใหใชขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ขอมูลการผลิต

การตลาดของเกษตรกร และขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ผานกระบวนการจัดเวทีวิเคราะหและวางแผนรวมกันของ
สมาชิก โดยใชเครื่องมือ Individual Farm Production Plan : IFPP ในการวิเคราะหและวางแผนการผลิต 
ผลิตรายบุคคล  และแผนบริหารจัดการกลุม ในการลดตนทุน และยกระดับรายได และนําไปเปนขอมูลพื้นฐาน
ตามแบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายบุคคลสมาชิกแปลงใหญ เพ่ือบันทึกไวในระบบ bigfarm60.doae.go.th  
ใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการตอไป  

2) การบันทึกขอมูล : บันทึกขอมูลในระบบออนไลน bigfarm60.doae.go.th 
3) การรายงานผลการรับรองและขึ้นทะเบียนเปนแปลงใหญ ตลอดจนการแกไขปรับปรุงขอมูล

ในฐานขอมูลโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ใหผูรับผิดชอบในระดับจังหวัดดําเนินการผานระบบ
http://bigfarm60.doae.go.th เทานั้น ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรจะยึดขอมูลในระบบเปนหลักฐานในการ
ดําเนินงานโครงการ 

4) แปลงใหญที่มีระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน หรือสลับการใชพ้ืนที่ในการปลูก
พืชตามฤดูกาล เชน แปลงใหญขาว ท่ีมีการปลูกพืชหลังนา ใหทําการปรับปรุงขอมูลในระบบ ตั้งแตการแกไขชื่อ
แปลงโดยเพ่ิมเติมชื่อสินคาที่ปลูก เชน แปลงใหญขาว /ถั่วลิสง  และปรับปรงุขอมูลในแผนการผลิตรายบุคคลดวย 

5) ปรับปรุงการตั้งชื่อแปลง ใหเปนแบบแผนเดียวกันเพ่ือใหสะดวกตอการจัดหมวดหมู รายงาน 
และสืบคนขอมูล ดังนี้  “ แปลงใหญ .....(ชื่อสินคา) .... ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด.............”    
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4.1.2 การพัฒนาแปลง ยึดหลักการดําเนินการแบบบูรณาการท่ีสําคัญ คือ 
 ใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และสอดคลองกับระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) 
 สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดการใหมีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุม เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ 
โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   

4.1.2.1 แปลงใหญ ป 2560 แปลงปที่ 3 (737 แปลง) 
1) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงจัดทําแผนธุรกิจและปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน   

แปลงใหญดวยการจัดเวทีเพ่ือทบทวนและปรับปรุงเปาหมายการพัฒนาของกลุมอยางตอเนื่อง และนําขอมูลมา
บันทึกในระบบ bigfarm60.doae.go.th โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และ
การบริหารจัดการ มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี้  

แปลงขนาดเล็ก  (30-50 ราย) 461 แปลงๆ ละ 3,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 136 แปลงๆ ละ 4,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ  (71-100 ราย) 77 แปลงๆ ละ 5,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) 63 แปลงๆ ละ 6,000 บาท 

2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด) 
การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด 

เปนการสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับ 
ที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งในการจัดเวทีการถายทอด
ความรู อาจบูรณาการกับกิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การ
จัดการดินและปุย การจัดอาชีพเสริม เปนตน รวมทั้งกิจกรรมที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (หนวยงาน
อ่ืนๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือกระทรวงอ่ืนๆ และภาคเอกชน) ทั้งนี้ ตองมีการบูรณาการจัดทํา
หลักสูตรการจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับกลุมใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน หรือสินเชื่อตางๆ ได 
มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 461 แปลงๆ ละ 16,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 136 แปลงๆ ละ 24,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) 77 แปลงๆ ละ 32,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) 63 แปลงๆ ละ  40,000 บาท 

3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร  
สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เปนการสนับสนุน

วัสดุ เพ่ือประกอบการใหความรูดานการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เชน การแปรรูป การเพ่ิมมูลคา 
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมชองทางการจําหนายผานระบบสารสนเทศ เปนตน มีคาใชจายในการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย)  461 แปลงๆ ละ 65,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 136 แปลงๆ ละ 75,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) 77 แปลงๆ ละ 85,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) 63 แปลงๆ ละ 95,000 บาท 
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4.1.2.2 แปลงใหญ ป 2561 แปลงปที่ 2 (607 แปลง)  
ดําเนินการในแนวทางเดียวกันกับแปลงป 2560 โดยกิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุน

ประกอบดวย  
1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 437 แปลงๆ ละ 3,000 บาท  
  แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 82 แปลงๆ ละ 4,000 บาท  

แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) 60 แปลงๆ ละ 5,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) 28 แปลงๆ ละ 6,000 บาท 

2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด)  
มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

 แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 437 แปลงๆ ละ 16,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 82 แปลงๆ ละ 24,000 บาท  

  แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) 60 แปลงๆ ละ 32,000 บาท  
  แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) 28 แปลงๆ ละ 40,000 บาท 
3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้
 แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 437 แปลงๆ ละ 65,000 บาท  
  แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 82 แปลงๆ ละ 75,000 บาท  
  แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) 60 แปลงๆ ละ 85,000 บาท  
  แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) 28 แปลงๆ ละ 95,000 บาท 

4.1.2.3 แปลงใหญ ป 2562 แปลงปที่ 1 (509 แปลง) 
1) การเตรียมการ 

(1) รับรองแปลงผาน COO (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 2561) 
(2) จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุมตามการบริหาร

จัดการรูปแบบแปลงใหญใน 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลพื้นฐานแปลงใหญมาบันทึกในระบบ 
bigfarm60.doae.go.th มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 394 แปลงๆ ละ 5,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 60 แปลงๆ ละ 6,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) 30 แปลงๆ ละ 7,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) 25 แปลงๆ ละ 8,000 บาท 

2) การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร (เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร
จัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด) 

(1) ถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
(2) การสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต และ

รวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมสงเสริมการเกษตร 
 (3) สงเสริมและถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด 

มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้
แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 394 แปลงๆ ละ 24,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 60 แปลงๆ ละ 36,000 บาท  
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แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) 30 แปลงๆ ละ 48,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) 25 แปลงๆ ละ 60,000 บาท 

3) สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู  
    จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือเปนการทดสอบหรือสาธิต

เทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรตองการทราบหรือเทคโนโลยีที่ตองการชักชวนใหเกษตรกรพัฒนา ภายใตความ
เห็นชอบของสมาชิก และบูรณาการกับหนวยงานวิชาการในพื้นที่  (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
มหาวิทยาลัย เปนตน) มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 394 แปลงๆ ละ 160,000 บาท  
  แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 60 แปลงๆ ละ 180,000 บาท  
  แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) 30 แปลงๆ ละ 200,000 บาท  
  แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) 25 แปลงๆ ละ 240,000 บาท 

4.2 การบริหารจัดการโครงการ 

4.2.1 พัฒนาเกษตรกรเปนผูจัดการแปลง 
กรมสงเสริมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกรประธานแปลงใหญ ป 2560 โดยพัฒนา

ความรู ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการกลุม การวางแผนการผลิต การตลาด ตามแนวทางตลาดนําการผลิต 
ใหสามารถพัฒนาเปนผูจัดการแปลง ที่บริหารจัดการกลุมใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

4.2.2 สัมมนาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 
กรมสงเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือการบริหาร

จัดการโครงการ บริหารจัดการความเสี่ยงสูเปาหมาย จํานวน 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 สัมมนาชี้แจงและจัดทําแผนปฏิบัติงานรวมกัน 
ครั้งที่ 2 สัมมนาเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 

4.2.3 การประชุมเครือขายของคณะกรรมการแปลงใหญ (แนวทางการจัดประชุมตาม
ภาคผนวก) 

จัดประชุมเครือขายของคณะกรรมการแปลงใหญ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับ
เขต และระดับประเทศ เครือขายละ 4 ครั้ง เพ่ือวางแผนการพัฒนาแปลงใหญ 

ระดับอําเภอ 882 อําเภอ  จํานวน 4 ครั้งๆ ละ  1 วัน   
ระดับจังหวัด 77 จังหวัด จํานวน  4 ครั้งๆ ละ  1 วัน   
ระดับ เขต 9 เขตๆ ละ 4 ครั้งๆละ 2 วัน  
ระดับประเทศ 4 ครั้งๆ ละ 4 วัน  

4.2.4 จัดงานประชาสัมพันธสรางการรับรูใหกับสมาชิกแปลงใหญและผูสนใจ  
กรมสงเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธสรางการรับรูใหกับสมาชิกแปลงใหญและ

ผูสนใจ ผลงานการสงเสริมตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  
 
 

4.2.5 การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอาเซียน ครั้งที่ 1 
กรมสงเสริมการเกษตร จัดการประชุมพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอาเซียน ครั้งท่ี 1 เพ่ือ

พัฒนาตลาดกาแฟ สูสากล เพ่ือขยายโอกาสทางการตลาดสินคากาแฟแปลงใหญของไทย 
4.2.6 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ติดตาม ประเมินผลโครงการ โดยกรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

4.2.7 พัฒนาดานระบบฐานขอมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ 
4.2.7.1 สวนภูมิภาค ดําเนินการจัดเก็บขอมูลสมาชิกแปลงใหญ และบันทึกขอมูลให

เปนปจจุบัน และติดตามผลการดําเนินงานแปลงใหญ เพ่ือบันทึกผลใหเปนปจจุบัน 
4.2.7.2 สวนกลาง สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร รวมกับศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาโปรแกรมการบันทึกขอมูลสมาชิกแปลงใหญ ประมวลผลและรายงาน  
4.2.8 การประกวดแปลง 

กรมสงเสริมการเกษตร จัดทําหลักเกณฑการประกวดแปลงใหญ ป 2562 จัดสงให
หนวยงานที่เก่ียวของตอไป 

4.2.9 บริหารจัดการสํานักงานขับเคลื่อนโครงการ  
  จัดประชุม/ประสานงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบสงเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของและจัดทํารายงาน 

5. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2561 ป 2562 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 
62

 
พ.

ค.
 6

2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. การบริหารจัดการแปลงใหญ             

   1.1 แปลงใหญ ป 2560 แปลงปที่ 3 (737 แปลง)             
        1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล             
        2) การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนการบริหารจัดการกลุม 
การเช่ือมโยงการตลาด 

            

        3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร             
   1.2 แปลงใหญ ป 2561 แปลงปที่ 2 (609 แปลง)             
        1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล             
        2) การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนการบริหารจัดการกลุม 
การเช่ือมโยงการตลาด 

            

        3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร             
   1.3 แปลงใหญ ป 2562 แปลงปที่ 1 (522 แปลง)             
         1. การเตรียมการ และการวิเคราะหจัดทําแผนและจัดเก็บขอมูล             
        2 . การถ ายทอดความรู ให เกษตรกรเน นพัฒนาการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด 

            

        3. สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู             
2. การบริหารจัดการโครงการ             

6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

  ผลผลิต (output) 
พ้ืนที่การเกษตรไดรับการพัฒนาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมนอยกวา 1,750 แปลง 
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ผลลัพธ (outcome) 
เกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญมีการรวมกลุมผลิตสินคาเกษตรตามแนวทางระบบสงเสริม 

การเกษตรแปลงใหญโดยมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานที่เนนการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต  
มีตลาดรองรับ ภายใตการบริหารจัดการท่ีดี สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันสินคาเกษตรและสรางความ 
เขมแข็งใหเกษตรกร 
 ตัวชี้วัด  
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ พื้นท่ีการเกษตรไดรับการพัฒนาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ    

ไมนอยกวา 1,750 แปลง 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
  แปลงใหญรอยละ 60 มีการลดตนทุนการผลิตและผลผลิตสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น 
   
7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
 1. นางมาลินี  ยุวนานนท 
     ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมยางพาราและปาลมน้ํามัน 

โทรศพัท : 0 2940 6123 
E-mail : Malineey@hotmail.com 

  2. นางสาววัลภา  ปนตะ 
     ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิพืชน้ํามันและพืชตระกูลถ่ัว 

 เบอรโทรศัพท : 0 2561 0453  

     E-mail: wanlapa_p@hotmail.com 

 

หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวจายได 
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แนวทางการจัดประชุมเชื่อมโยงการดําเนินงานคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และ แปลงใหญ  
 
1. วัตถุประสงคการประชุม 
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เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงการดําเนินงานของทั้งสองเครือขายอยางเปนรูปธรรม สามารถใช ศพก. เปนฐาน
เรียนรูและเปนแหลงองคความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรแปลงใหญ ตลอดจนเปนที่บมเพาะ
เกษตรกรที่จะเขาเปนสมาชิกแปลงใหญ ไดอยางแทจริง  
2. บุคคลเปาหมาย  คณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ และ ศพก. ตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด เขต และ
ระดับประเทศ โดยมีเจาหนาที่ผูเก่ียวของเขารวมประชุมดวย 
3. แผนการประชุม  คณะกรรมการฯ ทุกระดับ ประชุมทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้ง/ป 
4. เนื้อหาการประชุม  
 4.1 สรุปประเด็นจากการประชุมรวมกันของคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ และ ศพก. ระดับตาง ๆ  
 4.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานรวมกันระหวางแปลงใหญ และ ศพก. ในชวงที่ผานมา 
 4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู/การถอดองคความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาแปลงใหญ 
 4.4 กําหนดประเด็นที่ตองดําเนินการรวมกันระหวางสองเครือขาย ในชวงหลังจากการประชุมครั้งนี้ 
 4.5 การรวมกันพิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ 
 ทั้งนี้ ทุกประเด็นที่มีการพิจารณาในที่ประชุม ขอใหหาขอสรุปใหได กรณีหาขอสรุปไมได ขอใหนําเสนอ
ใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับเหนือขึ้นไป พิจารณา 
5. กรอบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  1.1 วัตถุประสงคการประชุม  
    1.1.1 เพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน  
    1.1.2 สรุปผลการดําเนินงาน  
   1.1.3 รับทราบปญหาและรวมกันหาแนวทางแกไข หรือเสนอปญหาใหคณะกรรมการฯ 
ระดับเหนือขึ้นไปทราบและหาแนวทางแกไข 
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
  รายงานผลงานหรือความกาวหนาหรือปญหาอุปสรรค เรื่องทีท่ี่ประชุมไดมอบหมายให
ผูเก่ียวของไปดําเนินการ หรือใหศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม หรือเคยพิจารณามากอนแลว แตยังไมไดขอยุติใหที่ประชุม
ทราบหรือพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

 4.1 สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมรวมคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญและ ศพก. 
ระดับเหนือขึ้นไป ใหที่ประชุมทราบ 

 4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาการผลิตสินคา การบริหารจัดการองคกร และการ
บริหารจัดการดานการตลาด  

 4.3 รายงานความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
  4.3.1 การผลิตสินคาแบบแปลงใหญ และ ศพก. 
  4.3.2  การเชื่อมโยงการดาํเนินงานผลิตสินคาเกษตรแบบแปลงใหญ กับ ศพก.  
 
 

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  5.1 เรื่องที่ตองนําเสนอคณะกรรมการฯ เหนือขึ้นไป 
  5.2 การหาแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ 
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  5.3 เรื่องที่จะกําหนดเปนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ศพก. และการผลิตสินคาแบบแปลงใหญ 
 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
  5.1 กําหนดประชุมรวมฯ ครั้งตอไป  
6. การเชื่อมโยงการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ระดับตาง ๆ  
 6.1 การดําเนินการตาง ๆ เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน ศพก. และแปลงใหญ   
       ถายทอดนโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ การขอความรวมมือในการดําเนินการตาง ๆ     
เพ่ือพัฒนา ศพก. และแปลงใหญ ผานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับตาง ๆ ลงไปตามลําดับ คือ 
  6.1.1 กรรมการฯ ระดับประเทศ ตองนําประเด็นที่ตองดําเนินการ ไปถายทอดตอในเวที
ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับเขต  
  6.1.2 กรรมการฯ ระดับเขต ตองนําประเด็นที่ตองดําเนินการ ไปถายทอดตอในเวที
ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
  6.1.3 กรรมการฯ ระดับจังหวัด ตองนําประเด็นที่ตองดําเนินการ ไปถายทอดตอในเวที
ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ 
 6.2 การแกไขปญหาตาง ๆ  
       นําเสนอประเด็นปญหาที่ไมสามารถแกไขได ใหคณะกรรมการฯ ระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาและหา
แนวทางแกไข  
7. การเสนอรายงาน 
 7.1 ระดับประเทศ  
       จัดทํารายงานการประชุมฯ เสนอกรมสงเสริมการเกษตร พรอมสรุปประเด็นสําคัญให
คณะกรรมการรวมฯ ระดับเขตทราบ ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
 7.2 ระดับเขต  
       จัดทํารายงานการประชุมฯ เสนอกรมสงเสริมการเกษตร พรอมสรุปประเด็นสําคัญให
คณะกรรมการรวมฯ ระดับจังหวัดทราบ ภายใน 15 วันหลงัเสร็จสิ้นการประชุม  
 7.3 ระดับจังหวัด  
       จัดทํารายงานการประชุมฯ เสนอคณะกรรมการรวมฯ ระดับเขตทราบ ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้น
การประชุม  
 7.4 ระดับอําเภอ 
         จัดทํารายงานการประชุมฯ เสนอคณะกรรมการรวมฯ ระดับจังหวัดทราบ ภายใน 15 วันหลังเสร็จ

สิ้นการประชุม 
 


